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Sak.: Ulvesituasjon i deler av Østfold 

ØHK ser med stor bekymring på situasjon vi har med stor lokal bestandstetthet av ulv i 
enkelte områder av Østfold fylke, øst for Glomma. 

Styret har ved flere anledninger diskutert hvordan vi som klubb skal markere våre standpunkt 
og påvirke myndighetene til å gjennomføre en forvaltning som også ivaretar våre interesser. 
Media har satt ulveforvaltning på dagsorden i en tabloid form som etter vår oppfatning virker 
svært polariserende og ØHK ser seg ikke tjent med å bruke energi på avispolemikk i den form 
vi er vitne til i lokal- og rikspresse.  
 
Ny rovdyrforvaltning i Norge slik den ble vedtatt midt på nittitallet har i løpet av kort tid fått 
store konsekvenser for hvorledes vi kan utøve vår jakttradisjon med løs-på-drevet halsende 
hund. Siden begynnelsen av nittitallet har ulven vært til stede i vårt fylke og konflikt ulv/hund 
har jevnlig funnet sted. Ulvens reproduksjon er god og det betyr at antall ulv er sterkt 
stigende. I dag er det kommunene som grenser til Sverige og spesielt Halden/Aremark hvor 
utfordringen med ulv/hund er størst i Østfold. Vi skal være forsiktige med å anslå antall ulv 
som beveger seg rundt i våre områder, men antallet synes vesentlig høyere enn det 
myndighetene oppgir. Årsaken finner vi i at ulv som er grensegjengere tidligere ikke skulle 
registreres i Norge og nå kun skal registreres med halvt antall i nasjonal registrering. Lokalt 
vil det være liten forståelse for at antallet ulv i et område ved opptelling skal reduseres til det 
halve fordi enkeltindivider har passert grensen til Sverige. Lokalt er ikke den reelle ulvetetthet 
mindre fordi reviret strekker seg inn i et annet land. Det er overveiende sannsynlig at 
ulvebestanden vil øke både i antall og utbredelse. Alfaparet i Halden/Aremark fikk 8 valper 
våren 2009. 
 
Vi som jakter med hund i Norge holder i hevd en gammel tradisjon og som kulturarv er viktig 
i dag og for kommende slekter. Jakt med hund som fritidsaktivitet gir stor glede til de av oss 
som har dette som hobby. Selve jakten er resultat av målbevisst hundeavl/jakttrening/dressur 
med sterkt fokus på human jakt med etiske retningslinjer regulert gjennom viltloven. 
Stigmatisering, slik vi er vitne til gjennom media, av norske jegere som 
inhumane/lovbrytere/miljøkriminelle osv kjenner vi oss ikke på noen måte igjen i og som vi 
vil ta sterk avstand fra. I flere år har hunder blitt drept av ulv.  I årets jakt har 2 elghunder og 
en drever/beagle blitt drept i møte med ulv i Halden og en støver angrepet av ulv i Aremark. I 
ett av tilfellene kunne bruk av nødverge vært benyttet. Det å risikere å miste sin jakthund i et 
ulveangrep er en traumatisk opplevelse som setter dype spor og en følelse av håpløshet. I vårt 
område er tradisjonen med løs på drevet halsende hund et av de steder i landet hvor denne 
jaktformen er mest utbredt og har lengst tradisjon. Jegere med hund er ikke alltid skogeiere, 
men leier jaktterreng i sitt nærområde. Småviltjakt med hund har hos oss tradisjon som 
proletariatets jakt. Som utøver av jakt med hund føles det som et myndighetsovergrep at 
myndighetene pålegger oss som innbyggere i et av Norges tettest befolkede fylker å måtte ha  



storparten av Norges ulvestamme i vårt nærområde. Om vi vil fortsette å utøve vår hobby 
tvinges vi til å reise langt, de nærmeste ulvefrie områder er allerede opptatt. Jegere i områder 
med ulv er frustrerte og for mange jegere er følelsen av jaktglede borte. Innenfor Halden 
revirets område blir det i hovedsak ikke lenger sluppet jakthunder da risikoen for at hunden 
blir tatt av ulv er betydelig. Vi frykter at denne tilstanden skal spre seg til resten av fylket. 
 
Svenskene har etter mange år med ulv maktet å ta inn over seg hvilke utfordringer man står 
overfor i forvaltningen og hensynet til allmennhetens interesse. Der er nå nødvergeretten 
innført i forhold til hund ved angrep av ulv. Svenskene sier videre at det innenfor et revir ikke 
tillates for mange hendelser hvor hund blir drept av ulv. Tiltak iverksettes for å felle den/de 
ulver som har slik adferd. Fra 2010 vil Sverige åpne for kvotejakt på ulv. 
 
Rovdyrforvaltningen har satt bestandsmål på hvor mange ynglende ulvepar Norge minimum 
skal ha og samtidig definert i hvilke områder ulven skal ha sin utbredelse. Det er et tankekors 
at forvaltningen setter sterke territoriale begrensninger samtidig som argumentet er å sikre den 
Skandinaviske ulvestammen.  
 
NJFF vedtok på sitt landsmøte i Bodø 13. – 15. november 2009 en resolusjon med krav om 
nødvergerett for hund, se eget vedlegg. Dette er en resolusjon som Norske Harehundklubbers 
Forbund offentlig burde gå ut og gi sin fulle tilslutning til, gjerne i samarbeid med de andre 
jakthundforbund vi har i Norge og med NKK som øverste organ. 
Skal vi komme noen som helst vei må vi søke allianser i samfunnet med sammenfallende 
interesser som oss selv. Forvaltningen av ulv i Norge er den største trussel jaktfolket har vært 
utsatt for i nyere tid som til de grader legger begrensninger på vår jaktutfoldelse. Vi er i 
starten av en utvikling som garantert vil eskalere uten at myndighetene på noe vis gir til 
kjenne hvorledes dette skal håndteres. 
Sverige har kommet mye lenger i denne debatten og jegerorganisasjonene benytter en retorikk 
som vi i Norge snarest bør ta lærdom av. 
Det påhviler oss som lokalklubb og forbundet sentralt å gripe fatt i problemstillingen på en 
profesjonell måte for å sikre jaktutfoldelse med løs-på-drevet halsende hund over hele Norge 
også i fremtiden. 
Det er et paradoks at flesteparten av de jegere som i dag har sitt hjemmeterreng på Iddesiden 
av Halden kommune og store deler av Aremark unnlater å jakte med hund i redsel for å miste 
den til ulven. Resultatet blir ingen konflikt hund/ulv, noe som i sin tur vil brukt mot oss som 
et bevis på at problemstillingen ikke er reel. Slik kan ikke den norske jegerstand la seg kneble 
for så å tape kampen om retten til å utøve jakt i sin opprinnelige form. 
Situasjonen som er beskrevet ovenfor rammer i dag kun et begrenset antall jegere/regionale 
områder, men vi vil forholdsvis raskt se at dette kommer til å berøre langt flere så lenge vi har 
en ulvestamme i fri dressur/utfoldelse. 
 
Vi som driver hare- og rådyrjakt med hund representerer en minoritetsgruppe i storsamfunnet, 
men det hindrer oss ikke i å stå på barrikadene og sloss for vår sak. Vi må våge å fremme vårt 
syn og gjøre krav på vår rett.  
 



Her er noen forslag på hva vi bør ta tak i: 
• Umiddelbart gi støtte til NJFF’s resolusjon med krav om nødvergerett for hund 
• Kreve samme regler som i Sverige hvor det gis anledning til å felle ulv i områder hvor 

konflikt hund/ulv er på et uakseptabelt nivå. Her bør det etableres kontakt med 
svenske jakthundeorganisasjoner som har bidratt sterkt til dette vedtak 

• Forbundet bør aktivt solidarisere seg med berørte jegere og arbeide aktivt utad gjerne i 
kontakt med andre markabrukere med sammenfallende interesse 

• Arbeide for en øvre begrensning av ulvebestanden innefor et mindre område 
• Arbeide for opphør av verneområdet for ulv 
• Kreve at myndighetene offentliggjør i sin fulle bredde hva ulveforvaltningen koster 

det norske samfunnet 
• Søke svar på om deler av jegeravgiften brukes direkte i forvaltningen av ulv i Norge 
• Se till at regjeringspartiene følger opp Soria Moria II erklæringen som omhandler 

rovdyrforvaltningen i Norge 
 
 
 



 

 
 

 

 


